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Isz Amerikos
F “NEBASZNINKE” 

SUGRYŽO
HKF- -----
Sugryžo Po Dvieju Me
tu Namo, Del Meiles 
Savo Vaiku: Vyras Bu
vo Aresztavotas Už 

Žudinsta

Milwaukee, Wis. — Vaclav 
Marko viez, kuris turėjo saliu- 
na Detroite, Mich., susiejo su 
savo paczia, 30 metu amžiaus, 
už kurios nužudymą jis likos 
aresztavotas nes jo pati dingo 
isz namu, slaptai, du metus ad- 
gal. Bet meile del savo vaiku 
prispyrė motina ant sugryžimo 
pas vyra ir vaikus. Motere sa
ke: “Jeigu bueziau žinojus kad 
mano vyrui kerszina virvute 
tai bueziau tuoj aus sugryžus 
namo.“

Vyras, kuris likos gazuotas 
Pirmutinėje S vietine j e karėj e, 
Francijoj, likos suimtas ir ka
da ji palicija nuvede in lavony- 
czia pažiūrėti moteres kuri li
kos surasta užmiestyje nužudy
tą, kuri iszrode labai panaszi 
in jo paczia, jis užsigynė kad 
tai ne jo pati. Bet kada jo name 
surado pecziuje ilga peili ir 
kirvuką, likos aresztavotas už 
moteres nužudymą. Po ilgam 
teismui sūdąs ji pripažino ne
kaltu ir paleido. Vėliaus daži- 
nojo kad jo pati randasi Mil
waukee in kur buvo nuvažia
vus ir jis, nuvažiavęs, su paczia 
susitaikė.

Motere pamėtė savo vyra kad 
jis jai negalėjo uždirbti ant 
maisto ir užlaikymo.

Bus Darbu Del 7 Milijo
nu Žmonių Po Karei

Washington, D. C. — Darbi- 
ninkiszka valdiszka taryba pa
dare plana kad po karei duoti 
darbus del septynių milijonu 
žmonių ir ant to ketina paskirti 
beveik asztuonis bilijonus do
leriu del kareiviu kurie sugryž 
namo po karei.

Butu Apsipacziaves Su
Savo Pus-sesere

NUTRUCINO
MOTINA

Tėvas Privertė Sunu In- 
pilt Truciznos In Puo
duką Ir Paduot Motinai

Gary, Ind. — Mikalina Per 
linski, mirė ana diena ligonbu- 
teje nuo sumuszimu kokius ap- 
laike nuo savo vyro Jokūbo. 
Motere kentėjo kantriai ligon
bute j e ir niekam nepasiskun
dė, su vilczia kad gal greitai pa
sveiks ir vela sugrysz po savo 
pastogia. Bet negana to, proku
ratorius dažinojo da svarbesne 
priežasti moteres mirties.

Ju 13 metu sūnelis prisipa
žino palicijai buk kada motina 
gulėjo sumuszta lovoje, tėvas 
ji privertė inpilti truciznos in 
jos puoduką vandens, kuri ligo
ne iszgere po tam likos iszvežta 
in ligonbute kur ant rytojaus 
mirė.

sake prokuratoriui: 
iszvažiavima mano 
in ligonbute, tėvas 
aptieka, parneszda-

Vaikas 
“Priesz 
motinėlės 
nuėjo in
mas kokiu tai milteliu sakyda
mas kad tai palengvins moti
nai- skausmus. Po tam inpyle 
tuos miltelius in stiklą van
dens, paliepdamas man idant 
paduoeziau motinai ir patraukė 
man už ausies priversdamas tai 
padaryt. Kada motinėlė iszge- 
re, labai susirgo o tėvas, maty
damas jos padėjimą, nuveže ja 
in ligonbute.

Tėvas dabar turės atsakyti 
ne tik už baisu sumuszima pa
ezios bet ir už žudinsta jos.

Pavogė Ražancziu Isz
Numirėlės Ranku

Scranton, Pa. —■ Palicija 
jeszko czionais žmogaus kuris 
yra daug arszesnis už paprasta 
vagi, kuris pasiėmė auksini ra
žancziu kuri laike rankose mi
rusi mergaite, gulinti grabely
je.

Buvo’ tai Andrius Kuraba, 
Slovakas, burdingierius, gyve
nantis pas mergaites tėvus. 
Parėjo jis girtas namo ir kada 
patemino lavona mergaites 
grabelyj, priėjo ir paemes auk
sini ražancziu isz mergaites 
ranku, dingo nežine kur.

Brooklyn, N. Y. — Aktorius 
Ben Joyce dažinojo, paskutinė
je valandoje priesz szliuba, kad 
pana Fay Miller, su kuria keti
no apsipacziuoti, yra jo pus
sesere. Apie taja giminysta da 
žinojo kada j u tėvas, gyvenan
tis Baltimore, Md., dagirdes 
kad jauna porele mano susi- 
riszti mazgu moterystes, nu
siuntė sunui telegrama ap- 
reikszdamas apie artima gimi
nysta, sakydamas kad Fay yra 
jo duktė po pirmutine paczia

Akmenukai Iszrode 
Kaip Anglis, Pardavė 

Už Gerus Pinigus
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BAISI EKSPLOZIJA
DIRBTUVĖJE

25 Užmuszti Ir Arti 100 
Sužeista Eksplozijoj 
Dirbtuvėje Parako

Elkton, Md. — Utarninko 
diena staigai kilo baisi eksplo
zija parako dirbtuvėj, Triumph 
Explosive Works, apie dvi my
lės nuo czionais. Drūtis eksplo
zijos isznesze in padanges tris 
dirbtuves, užmusze gal dau
giau kaip 25 darbininkus ir 
apie szimta sužeidė isz kuriu 
daugelis gal mirs. Didesne da
lis užmusztuju ir sužeistųjų bu
vo moteres ir merginos. Drūtis 
eksplozijos buvo girdėt ir jau- 
cziama net už 15 myliu.

Riksmas sužeistųjų buvo 
graudingas ir perimantis kada 
juos surinkinejo. Ambulansai 
pribuvo isz visu aplinkiniu vež
ti nelaimingus in ligonbutes. 
Artima Katalikiszka bažnyczia 
buvo naudojama tuom-laikiniai 
ant sutalpinimo sužeistųjų.

Badai taja diena valdžia už
vedė tyrinėjimą priesz virszi 
ninkus tosios dirbtuves už ap- 
gavysta kas kiszasi valdiszku 
kontraktu ant dirbimo sprogs- 
tanezio materijolo. Valdžia da
bar tyrinėja priežasti tosios 
baisios eksplozijos ir isz kokios 
priežasties ji kilo taip staigai.

Banditai Pavogė Ariel
kos Už 20,000 Doleriu

Milwaukee, Wis. — Didelis 
trokas, prikrautas su 516 bak- 
sais arielkos, likos apvogtas 
per keturis maskuotus bandi
tus kurie užklupo ant dreiverio 
Floyd Jensen, kuris gyvena 
czionais. Jensenas dirbo del 
Checker Express kompanijos 
ir likos užkluptas Chicago j, ant 
plento, kada veže arielka in 
Milwaukee. Verte arielkos bu
vo 22 tukstancziai doleriu.

Banditai ji sulaikė ant plen
to su revolveriais, privertė ji 
in savo automobiliu o vienas 
isz j u sėdo in troka ir nuvažia
vo nežine kur. Po dvieju valan
dų banditai paleido Jenseną 
nes žinojo kad arielka jau likos 
paslėpta geroj vietoj per j u 
drauga.

Tėvas Mirė Bažnyczioj, 
Duktė Nieko Apie 

Tai Nežinojo

Reading, Pa. — Ana diena 
likos supilta ant plento keli to
nai sudaužytu akmenuku, ap
lietu smala, su kuriais ketino 
pataisyti darbininkai plentą. 
Nakties laike, pravažiuodami 
su tuszcziu troku, keli anglinei 
butlegerei supylė “anglis“ in 
trokus nes tai iszrode kaip ang-

su kuria buvo persiskyres. Jau-lis, nuveže in Filadelfija ir 
na porele jau ketino eiti in baž- pardavė keliems biznieriams 

atnesze tuos smaluotus akmenukus po
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Vokiecziai Apipleszine- 
ja Europiszkus Sklypus 
Ant Bilijonu Doleriu
Washington, D. C. — Ekono- 

miszka tarp-tautine taryba ap- 
reiszke buk Vokiecziai apiple- 
szineja Europiszkus sklypus 
ant bilijonu doleriu — yra tai 
didžiausia vagysta kokio svie
tas da nėra datyres. Mete 1941 
Vokiecziai apiplęsze Europisz
kus sklypus ant 36 bilijonu do
leriu. Ne tik Vokiecziai iszveže 
isz ten daug visokio turto bet ir 
paežius darbininkus laiko dar- 
bininkiszkoje nelaisvėje, kaipo 
ir iszveže daug visokiu ginklu 
ir amunicijos.

Taipgi apiplesze 972 viso
kius laivus, kuriuos nusiuntė 
in Vokietija ant kuriu sukrovė 
tukstanezius tonu geležies, 
plieno, vario, aliejaus ir viso
kiu kitu minerolu, kaipo ark
lius, karves, avis, kiaules ir vi
sokius taukus. Apiplesze jie 
knygynus ir bažnyczias ir net 
iszveže suolus isz parku.

Tik isz paezios Lenkijos isz
veže visokiu dalyku ant trijų 
bilijonu doleriu. Taipgi apiple
sze nuo visko Austrija ir Cze- 
koslovakija ir kitus mažesnius 
sklypus.

Generolas Andrews Ir
Vyskupas Leonard
Užmuszti Eroplano

Nelaimėje
London — Generolas Frank 

Andrews, vadas Amerikonisz 
kos kariuomenes Europoje, li
kos užmusztas eroplano nelai
mėje Icelandijoj. Su juom leke 
Metodiszkas vyskupas, Adna 
Leonard, isz Pittsburgo, kuris 
taipgi likos užmusztas.

Aiszkesniu žinių apie taja 
nelaime da visiszkai neaplaiky- 
ta. Eroplanas susidaužė ant 
mažos salos Icelandijoj.

20,000 Japonu Pribuvo
In Kinus

Chungking, Kinai. — Japo
nai prisiuntė 20,000 kareiviu in 
Taiheng, kalnuota aplinkine 
ant rubežiaus Honan ir Shan
si. Kinai atspyre Japoniszkus 
užklupimus užmuszdami apie 
tūkstanti Japonu ir apie tiek 
likos sužeista.

Rusai Prie
Novorosisko

7.000 Vokiecziai Užmuszti Prie
< £ ,į r

Krimsko Ir Artinasi Prie No
vorosisko; Anglikai Stumia Vo
kieczius Prie Mariu Tunisijoj;

Lewis’as Nesutinka Su
Operatoriais

----- ¥
Norėjo Būti Kareiviu

Ronnie Wycoff atejas in re
krutu ofisą pasakė aficie- 
riams buk jis yra nyksztukas 
o bet turi 16 metu ir nori in- 
stoti in kariuomene ant tar
nystes. Bet kada virszinin- 
kas pasakė tam vaikiukui, 
kuris tikrai yra tik penkių 
metu amžiaus, jog jis yra da 
per mažas, tada vaikutis nu
siminė ir turėjo permainyt 
savo nuomone būti kareiviu.

Gegužinei Sumiszimai 
Bulgarijoj 60 Užmuszta

Istanbul, Turkija — Laike 
Gegužinio apvaikszcziojimo, 
mieste Sofijoj, likos užmuszta 
60 žmonių, daugelis sužeista ir 
keli szimtai aresztavoti. Kara
lius Boris buvo priverstas ap
leisti savo sodyba nes jam ker- 
szino nužudymas. Sumiszimai 
kilo priesz Hitlerio prispaudi
mą.

Aresztavoti Už Dalyva- 
vima Laidotuvėse

Japonai Iszžude Puse 
Milijono Kincziku

Chicago, Ill. — Kunigas Vin
cent Smith, 36 metu, kuris pa
bėgo isz Kinu, apraszineja buk 
Japonai iszžude Kinuose dau
giau kaip puse milijono vyru, 
moterių ir vaiku. Tasai Katali- 
kiszkas misijonierius Smith 
iszbego isz Kiangsi provincijosLondon — Laike kada buvoti___ o________ ±.________

laikomos pamaldos Lenkiszko- į kada Japonai apėmė taja vieta, 
je bažnyczioje, Varszavoj, Len-

nyczia kada vaikas 
jiems telegrama, 120 doleriu už tona.

MOSKVA — Rusai smarkiai supliekė Vo
kieczius Kaukaze, artimoje Krimsko ir dabar ei
na ant Novorosisko ir yra tik devynes mylės nuo 
Juoduju mariu. Tuose musziuose Rusai užmu
sze daugiau kaip 7,000 Vokiecziu, paėmė daug 
in nelaisve ir daug kariszko materijolo kaipo ir 
atmusze septynis kaimus ir miestelius. Taipgi 
suszaude 37 tankas ir suardė kelis geležinkelius. 
Rusai dabar naudoja Amerikoniszkus eropla- 
nus su didėlėms pasekmėms ant Vokiecziu.

Afrikoje Anglikai su Amerikonais vis stu
mia Vokieczius prie mariu Tunisijoj ir eropla- 
uai bombarduoja Bizerta kaipo paskandino ke
lis Vokiszkus laivus. Vokiecziai negales isz- 
sprukti isz Allijentu slaistu ir turės neužilgio 
pasiduot. > t

Reidio žinios isz Japonijos skelbia buk 
Amerikoniszki submarinai skandina ju laivus su 
didėlėms bledems. Amerikonai turi kelis szim- 
tus eroplanu Alaskoje kur yra pasirengia ant Ja
ponu jeigu tieji užkluptu ir norėtu paimti taja 
aplinkine. Amerikonai ketina isz ten iszlekti ir 
užklupti ant Japonijos ateityje.

Sako jis kad negalima ne apra- 
szyti ne žmogaus protas negali 
suprasti kaip tieji kraujage- 
riai kankino Kinczikus isz pik
tumo. Kaip jie pasielginejo su 
moterems tai negalima apra- 

_______ ________________ _________________ j___________________________szyti. Daugeliuose miesteliuose 
| tai lyg sziai dienai nedažinota. iszžude visus gyventojus.

Cincinnati, Ohio — Bruce 
Anderson, locnininkas didelio 
sztoro, krito negyvas laike pa
maldų Episkopolu bažnyczioje 
vakare, kada jo duktere giedo
jo ant choro.

Kada Anderson krito negy
vas, pastorius apreiszke susi
rinkusiems buk vienas isz pa-^kijoj, už mirusius Lenkiszkus 
rapijonu apalpo ir vede toliaus nelaisvius, Vokiszkuose aba- 
pamaldas. Jo duktė, nežinoda- zuose, Vokiecziai apstojo baž
mą kad tai jos tėvas, dagirdo nyczia ir aresztavojo visus gai- 
apie tai, kada pamaldos buvo lininkus ir iszveže in nežino- 
užbaigtos. Kada pribėgo prie mas vietas. Kas su jais atsitiko 
tėvo, tasai jau buvo negyvas, Į ’

London — Didelis skaitlis 
Allijentu eroplanu bombarda 
vo Ruhr pakalne Vokietijoj, 
numesdami ant tuju vietų apie 
1,500 tonu visokiu bombų bet 
30 Angliszku eroplanu nesu- 
gryžo isz tosios keliones. Fordo 
ir General Motors dirbtuves 
likos sunaikintos kur buvo dir
bami automobiliai del Vokie- 
cziu ir Italu. Dortmontas ir Es
sen taipgi likos smarkiai bom
barduoti.

Washington — Bolivijos 
prezidentas ana diena lankėsi 
pas prezidentą Roosevelta ant 
pasikalbėjimo apie pinigiszka 
suszelpima. Bolivija sziadien 
yra ant szalies Allijentu ir pri- 
gialbsti jiems kovoti.

Moskva — Stalinas tvirtina 
buk Lenkai gali būti tvirtais 
kad po sziai karei Lenkija ap- 
laikys savo laisve ir prispirs 
Vokietija prie iszpildymo to.

Lewisas Nesutinka Ant 
Padarymo Taikos Su 

Operatoriais

New York — Taikos taryba, 
kuri suvažiavo in czionais pa
daryti sziokia tokia sutaiką su 
anglekasiais ir angliniais ope
ratoriais, neturėjo lyg sziol jo
kios pasekmes ant taikos. Le
wisas atsisakė imti dalybas ta
me posėdyje nes užsispyrė kad 
anglekasei aplaikytu ko spiria
si ir ant kitokio pasiulinimo ne- 
sutiks. Todėl iszrodo kad ang- 
lekasiu ergelis neužsibaigs už- 
ganadinaneziai kaip manyta 
bet valdžia kitaip apie tai ma
no.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes. _

i i
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Kas Girdėt
kaip taji miksa isz mariu isz-

apie tai mokslincziai i 
ateityje.

MOTINOS DIENA
tai! — ji smarkiai pastūmė 
liuką. Tas loke pora, žingsniu suspaudžia

Acli, Vieszpatie! — szi 
galva ii

“MOTINOS DIENA”
Sztai paduosime czionais du 

testamentus mirusiu moterių 
ir paliekame juos del musu 
skaitytoju ant apsvarstymo, 
katra isz ju padare iszmintin-

'kuri vra skiriama antl&diu:

lijonierka Airs. Georgiana

lijonu doleriu ant visokiu lab- 
ejimu, didvyriai viso- daringu tikslu ir universitetu.

Nedėliojo, tai yra 9ta diena 
Gegužio, pripuola “Alotinos 
Diena 
garbes visu Alotinn. Juk nesi
randa puikesnio vardo, garbes 
ir paguodones kokia yra Moti
nos. Poetai visu amžių, kunigai 
visu tik
kiu tautu, guodojo ir garbino olione buvo Presbiterijonisz- 
dainomis, rasztais ir eiliomis,^0 iszpažinimo. Tos 
ja. Ji tai pagimdo taji mažiule-p°s mirusios moteres 
Ji, penėdama ji savo krūtimi,' 
apgaudodama nuo szalczio, ba
do ir nelaimiu, kokios tykoja 
kūdiki ant kožno jo žingsnio. 
Taip yra didele motiniszka 
meile kad net teologai pastate 
ja. augszcziau už nekaltybe 
mergaites.

Karaliene tarp savo puikiu 
palociu arba varginga skalbike 
tamsiam ir drėgnam savo kam
barėlyje, abidvi savo krūtinėse 
palaiko szventa, vaisiu gyvas
ties, pasiszventimo; kieravoja 
musu pirmutinius žingsnius, 
mokina, mus, peni ir aprėdo. 
Kada viešnios gyvenimo apima 
tai motina mus 
priesz nelaimes ir
isz tuju tamsybių po kurias 
mes vaikszcziojam. Ant atida
ryto kapo, aiba prie geležiniu 
vartų kalėjimo, atsisveikino 
motina su aszarom mylima kū
diki. Todėl motina yra del mus 
vis'kuom, viso svieto gerybes 
ir puiki — todėl musu jausla 
kreipėsi ta diena prie Tosios, 
kuri apdovanojo mus gyvas- 
czia, iszauklejo, iszbucziavo ir 
iszliuliavo.

Tasai, kuriam likimas isz jau
nystes atome jam motina, su 
tokia pat jausla. kreipiasi prie 
motinu, kitu, žmonių,, kurios 
jam a įmena ta brangia, ypata 
kuri isz dangaus laimina, ji.

Bet ar visi turi ta jausla del 
savo motinos? O ant. nelaimes, 
tukstaneziai neturi!

Lai kožna diena 'būna vai
kams Alotinos Diena!

apsaugoja

(9ta diena Gegužio)

— Mama! mama! Maryte 
mane ingnybo! — szaukia visa 
gei'klia penkių metu berniukas 
rudais plaukais ir linksmom
akimi.

Alamyte, netiesa, netiesa! 
Asz tik truputi jam atkerszijau 
irž tai, kad jis vakar taip smar
kiai man'koja užmynė! — aisz--

taraentastjuodbruva septynių me- 
ais/-‘^iai |u juergaite. — O kad tu qiasi-

gos Amerikonkos.
Dabar pasakysime apie var

gingesne motore kuri mirė be
veik tam paežiam laike Mil
waukee, AViskonsine, kokia tai 
Ona Bielawskiene, darbszti mo
tere, Dievo-ibaiminga ir netur-

isz mažos šlubeles ir loto už
miestyje — viso verte isznesze 
ant dvieju tukstaneziu doleriu. 
Toji motore taipgi padare pas
kutini testamenta, arba kitai])

Airiszis kunigas J. P. Eellon, 
ku- 
tes- 
ant

— Mama! mama! Ji man lė
lės neduoda! Ne-duo-da! U-u!

— Ach, vaikucziai, kad 
amžinai baratės! — Alaryt, 
skolin'k-gi jam savo lėlės!

Jauna moteris padare su 
ginta gesta. Jos iszblvszi

JUS 

]ia-

Brieina vyresnioji duktė.
— Mama, padarykit užd; 

Ui! Pas mane neiszcina!
Molin i pamėto darba ir pri-! — Neturiu-gi laiko, dui 

legusi greitai pakele vaika. te, darbas skubus! Pagalvo'
— Mažutėli! Szirduži mano! pati iszspresi...

nukrito 'žemom

\u ir gaus-gi Maryte! Acli, 
koks melynis! — glaudė susi- 
upinusi nukentėjusi. — Asz 
uojaus 'kompresą, pridėsiu!

Viduryj kambario peszesi 
j jaunesnioji 'karta. Vytukas 
! tampė Maryte už kasu o ji vel
tui stengėsi nustverti jam, už

— Kas pradėjo? Sakykit tuo
jau !

_ _ jis] Jis ipeszesi ir erzino 
mane!

— Stok, Vyt
Tai]) negalima!

— Ar dabar, ar at i dėsi t po 
pietų? — paklausė nulindęs

i u kampa!

— Tai isztikro kokia mama!

pute gimnaziste.
' Motinos akyse pasirodė asza- 
I ros ir ji žemiau nuleido galva.
; Isz kampo graudus veiksmas

ta! — susiraukė vyresnioji se
— Maryte!

motina, — pasi- 
Vytaku! Maryte 

— In nenoromis paliete savo nosimi 
no- Vytuko uosi.

Du Generolai
Sveikinasi

ri velione užtvirtino, savo 
tamente, per pasiraszyma 
jo 'kryželiu, nes nemokėjo 
szyt ne skaityt. Motore padali
no savo maža turteli sekan- 
cziai: $500 ant savo palaidoji
mo ir pastatymo .paminklo; 
$100 ant Alisziu; $50 ant Misziu 
už mirusio vyro duszia; $50 
amt Misziu už tėvus; $50 ant Mi-

jos kurioje yra prabaszczium 
kunigas Fel'lon o del giminiu 
nepaliko nieko.

Dabar, mielas skaitytojau,

ju testamentu — katra isz tuja 
dvieju moterių padare geriau ?

rie patys sau negali inburti bet 
atsiranda ii' tokiu kurie turi ga
na laiko amt atspėjimo 'kas atsi-

tai]) maža, reikia skubėti sinti 
o vaikai ne valandėlės neduoda 
ramybes. Ji skubiai lopina se
nus kaltinius, kad tuo pelnytu 
duona savo vaikueziams. Bet 
menka ta duona — vos gali isz- 
maitinti szeimyna, apie save 
mažausia rupindamosi. Todėl 
gražus, szvelnus veidas neszio- 
jo jau vargo žymos ir raukszle- 
les pabrieže gilias molynas 
akis. Kambarys be reikalin
giausiu baldu. Neturi jokiu 
prabangos dalykėliu neskai
tant suvytusio laukiniu geliu 
bukieto.

knygom ir gausiai aplietas ra-

Mamyte miela, mamyte brangi, 
Padėkavoti tau negaliu, 
Ir savo meile ar atmokėsiu, 
Labiau už viską tave myliu. 
Praszau Dievulio, kožna ryta, 
Ilgo amžiaus del tavęs, 
Ir jei norėtu mirtis juodoji, 
Asz nesigaileezia jai ir saves. 
Jeigu nebūtu tavęs brangioji, 
Kas mane vargsza atjaustu, 
N i e'k s n e p en e t u —n e gi a m o n e t u, 
Ir ko tu verki, — nepaklaustu. 
Gyvenk, mamyte, ilga amžių, 
Dievulio meldžiu asz visados, 
O asz už tavo varga ir meile, 
Taip pat mylėsiu jau visados.

Tankiai toki inspetojai ir at
mena ateiti bet yra ir tokiu ku
riu spėjimai buna gana juokin
gi. A7ienas isz tokiu inspetoju 
spėja kas bus 2,000 mete kaip: 
žmones nenaudos tada augliu 
ir seno budo važinejima ir ne
skaitys laikraszcziu nes žmones 
aplaikys žinos per reidio ('kai]) 
jau sziadien turime). Priek tam 
bus iszrasta didele elektrikine 
maszina kurui iszskalbs drapa
nas, iszdžiovys jas ir suprosys, 
iszszluos grindis, nudulkys ra
kandus ir 1.1. Ant galo žmones 
susikalbės su Marso planietu ir 
menuliu, atsiras ir tokiu, kurie 
iszleks “ant pasivažinėjimo” 
miižiniszikose orinėse maszino-

Alariu vanduo, kaip iszran- 
da nauji tyrinėjimai, turi savy- tai isztikruju ant svieto bus
je auksa o ypatingai vienas ku-j]iuksma gyvent bot mes tuju 
biszkas moteris vandens talpi
na savyje szeszis kilogramus 
aukso, vertes dvieju centu. 
Sztai, ko'kis tai profesorius ap
skaitė kad visose mariose, kiek 
ant svieto randasi, tai yra auk
so. už 690 bilijonu doleriu. Jei
gu taji auksa pasidalintu visi 
žmones, tai kožnam pripultu 
apie puse milijono doleriu.

Apart aukso mariose randa
si sidabro, kuri apskaito ant 
66 milijonui doleriu. O kur da 
viso'kios brangenybes ir žomr 
cziugai 'kurie nuėjo ant dugno 
mariu su laivais? — Ar-gi mes 
ne esame turtingais? Tiktai už
eina svarbiauses klausymas,

laiku nesulauksime.

ISTORIJEapie Ila isz ma 
-----------------  iszo iszlins, A] 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
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liena! A lsai negali mokintis! nu balsu tarė
— O tu stokis ant keliu! — buoziuokit su 

liepe nusikaltėlei motina.
ta 'kampa, kur visuomet! T 
jau!

Maryte isz])radžir 
ežiai suraukė veidą 
paznairavus in kampa pradėjo 
gailiai verkti.

— Mamyte! Asz visai nekal
ta... Jis mano knyga ome!

— Sakyta, — in kampa!
— Oi! oi!
Alotina paėmė ja už rankos ir 

nuvedus in kampa, paklupdė. 
Dryžo prie darbo.

ATos tik atsisėdo, Arytukas, 
gulėdamas silpnu balsu papra-

atsakau-, bncziuoti! Tai])! O dabar žais-

— Mama... asz noriu knygu
te...

— Kokia, vaikeli?
— Marytes...
Motina keliasi ir paduoda 

nuo stalo didele paveiksluota

— Mama, paklausykit isto
rijos. Apie Vytautu.

— Na, pasakok!
— Vytautas 'buvo Didysis 

Kunigaiksztis... net valde Kau
no pili. Sudegino Grojenbur- 
ga...

— Georgenburga.
— Taip... Ji net vainikuoti 

norėjo karalium bet Lenkai pa
vogė karūnas ir nebuvo kuo.

— Ka-'gi pasakoji?...
— Taip mokytojas sake...
— Oi! oi! — szauke Maryte.
— Kas ten ? Ar jau vėl mu- 

szates ?

— Dabar!
Nenoromis eina in kampa.
Už valandėlės klausia:
— Mama, ar jau gana ?
_  Nu, ne! Dar pastovėk!
Maryte sustojo priesz ji il

— Aha! Ir tu kampe stovi! 
Kampe stovi!

— AIa...ma! Ma...ma! Ji erzi
na !

— Maryte, nustok bent kar
ta ! — dejuoja motina.

— Asz jam nieko nedarau.

Kol jaunas, o broli, sek 
u grūda... pasėlio grūda...

— Sakau, tylėk beproti!

pamokas viens kitam kliudyda
mi.

Jurgis, dvylikos metu moki
nys uŽ'kimszes ausis kalba Lo
tynu pamoka: “aute, agud, ad, 
ad versus, circum, citra, circa,

zuKo vyresnioji sesuo, — juk 
asz nieko galvoti negaliu! Liau
kis reikti! Didelis daigtas ta ta
vo• Lotynu kalba!

— Tavo algebra ir-gi ne ka-

mo-

— Sakau tylėk!
—Sa'kau tylėk!
— Tuojau, bematant!
— Mama! Jurgis man 

kytis kliudo! Mama!
— Jurgeli! Mokinkis tyliau!

— praszo motina.
A’alandelei tyla.
— Oi! oi! mama! Jis mano 

knyga paėmė! — nesavu balsu 
suriko 'Maryte. — O tai tau už

Jis atsisėdės ja varto ir tri
umfingai žiuri in klupanozia 
seseri. Toji sznairuoja in ji su 
neapykanta ir patylom verkia 
pirsztais sienos apmnszala pe- 
sziodama, kuris visame kam
pe patamsėjas ir suteptas rie
balais. Matyt, kampas dažnai 
lankomas.

Marytes szirdele skausmu 
sprogsta. Juk tai 'begalo skau
du kampe del Vytuko klūpoti 
ir dar matyti, kaip jis varto jos 
numylėta knyga!

Koks nužeminimas!
Prie motinos priėjo Jurgis.
— Alamyte, 

moka. Užduota 
bora.”

— Sakyk.
— Labor a.

ATincos...
— Vinco.
— Eile A7inco Kudirkos. Kol 

jaunas, o broli, sek pasėliu grū
da ir dirvos neapleiskie... ir 
dirvos nea])ieiskie... sikaityk... 
gyvenimo lapa. in lapa...

— Et, niekus plepi... Kodel- 
gi neiszmokai ?...

— Kai]) neiszmokau! Asz 
moku, tik mama klausti nemo
ka!

paklauskit pa-
Kudirkos “La-

Eile Kudirkos

Ginklai Del Vokiecziu

Dalhgren, Va., atsibuna bandymai nauju armotu ir szau- 
namo parako idant isztyrineti j u drūtuma. Szitos 16-colines 
armotos yra labai drūtos ir iszmeta kulka ant keliu myliu 
tolumo. - -

Generolas Dwight Eisenho
wer, Amerikonas, sveikinasi 
su Angliszku generolu Ber
nardu Montgomery, kuris 
isz vi j o Rommeli isz Tunisi- 
jos. Generolas Eisenhower 
nulėkė su eroplanu atlankyti 
generolą Montgomery linkė
ti pasekmes supliekime Vo
kiecziu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

— Mama! Mama!

Ir taip per dienas... Motina 
deziausia, motina kantriau-

šia..
kol jos jaunuoliai

uzaugs...
O kai užaugs, dar ik1 viena 

karta krauju aplies motinos 
szirdi.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. į

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapito nas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
rszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juo-kai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..................................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 

iliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 113 Penkios istorijos apie 

Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu ; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 

..................................15c 
116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c 
119 Keturios istorijos apie 

Haremo nevalninke; Luoszis:

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

44 pus. 15c 
istorijos apie

, Preke
I No. 
puikus

No.
Gaižia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..............................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.......................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

| No. 126 Penkios istorijos apie 
i Doras gyvenimas; Priversta links- 
,mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną i pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .................................... 15c ^ele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

I No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustymu; Peleniute; Du brolei

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 

i pacziuoi-as. 76 puslapiu..................20c
I No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu........................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

..........................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Bęrna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
malvninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu: Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................................   15e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szmlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................. 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti: Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c 

1 No. 158 Keturms istorijos apie "Ka-

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No; 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;, 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

No. 166 Tr-ys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauri- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..............................................15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidaro Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;
Preke

Keleta Juoku ir Paveikslo.
.......................................15a

60 nnslanin ... ..................... .. 15c
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas:
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna
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Palaimintas, Kuri Amerikonu Manevros Laike Szaicziu
. I

da: Dieve mano, myliu tave ir

:: :: Dievas Laimina
_■ - - ♦

Buvo Dievo Kūno szvente. 
Rytmetis labai gražus — tyras 
oras, giedrus dangus, visa 
gamta, rodos stengėsi padėti 
žmoniems szvensti taip iszkil- 
minga szvente — pagarbinti 
Dieva meiles 'Sakramente.

Visu bažnycziu varpai links
mai skambėdami szau'ke pilies 
Dižon Kriksziczionis pasimels
ti. Namai žėrėte žėrėjo nuo pui
kiu palpuoszimu, karūnėlės vi
sur plevėsavo, kvepianczios 
gėlės gardu k vapa liete liejo.

Ant plecziu stovėjo keletas 
altorių, iszkilmingai papuosztu 
gėlomis ir puikiais, žibancziais 
vainikais. Vienas, puikiausiai 
parėdytas, stovėjo prie Szv. 
Kryžiaus gatves, arti to paties 
vardo bažn vežios, priesz gražu 
narna, kurio langines buvo už
darytos ir sienos neiszkaiszy- 
tos.

— Oj! kaip gražu! — su- 
sznabždejo Povylukas.

Mergaites vėl pradeda giedo
ti gražia giesme, kurios vienas 
posmas giliai jam inpuole in‘ 
szirdi:

Dieve mano! myliu Tave, 
O myliu szirdiligai.

Duok danguj regėti Tave
Per amžius laimingai!

— Kaip tai gražu, kai]) malo
nu! — vis sznabždejo vaikutis, 
gręždamas pas molina.

— Kai]) gaila, mama, — sa
ko, — kad tamsia nematei gra
žios procesijos.

— Povyiuk! po pietų tote ta
ve nusives pažiūrėti karei vijos, 
tai dar gražiau bus!

— Ak, mama! bet ar bus ten 
vaikucziai su geliu gurbueziais 
rankose ir rožių vainikais ant 
gaivu?

'Povylukas nulindęs atsitrau-

Amerikoniszki kareiviai lavinasi Alasko j e laike szaicziu 
idant būti tinkamais kada juos iszsiunstu in szaltesnes vie
tas. Szitie kareiviai brinda per sniegą po tam per upelukus.

Žiūrint in ji rodėsi joge! ji
sai nori prieszintis iszkilmin
gai visos gatves grožei.

— Teisybe sakiau, kad musu 
nauji kaimynai ne yra Katali
kai! — murmėjo sena moterisz- 
ke, žiūrėdama in ta narna. Nie
kas isz ju neina in bažnyczia o 
sztai ir dalbar tokioje szventeje, 
nenori prie musu prisidėti.

— Nepeik tuju, — mieloji bo
bute — nežinodama kas jie per 
vieni; greieziau reikia gailėtis 
tu, kurie nepažinsta Vieszpa- 
ties Dievo! — atsake jauna, 
baltai apsirėdžiusi mergaite isz 
Marijos Vaikeliu draugijos.

Ir isztiesu, to namo gyvento
jai verti buvo pasigailėjimo. 
Isz szeimininko burnos vienus 
tik keiksmus ir szvento tikėji
mo pasimanymus tegalima bu
vo girdėti. Jo žmona negeriaus 
buvo iszauginta o mažas Povy
lukas, ju sūnūs, nei girdėto nie
ko apie Dieva nebuvo girdėjas.

Norėdamas pamatyti, kas da
rosi ant gatvių iszkiszo Povy
lukas pro praverta Įauga gal
vute. Nustebės isz didelio judė
jimo gėrėjosi gražiais aplinki
niu namu papuoszimais ir klau
sė saves, kodėl tiktai vienos jo 
tėvo namas pasilieka be vaini
ku ir geliu?

Kodėl 'neleidžia ji pas vaiku- 
ezius, linksmai einanezius su 
pilnais žolynu gukbucziais ?

Sztai pasirodo iszkilminga 
Dievo Kūno procesija... Povy
lukas žiuri... negali atsižiūrėti. 
Sztai mergaites baltais rubais, 
kaip pulkelis aniolu giedoda- 
mos gražias giesmes, eina pas
kui Marijos karunkele. Sztai 
ilgos eiles tikiiicziuju; o kas 
jam. laibiausia, patiko, tai, krū
vele mažu, taip jis pats, vaiku- 
cziu su baltomis ant raudonu 
suknelių, su gražiais vainikais 
ant galvos... Vaikucziai bore žo
lynus po kojų garbingo kunigo, 
neszanczio monstrancijoje, po 
Ostijos priedanga Vieszpati Jė
zų. Kunigai aukso ruduose ėjo 
pirma o žmones su szvieša ran
kose paskui.

Ties vaikuczio namu proce
sija susilaiko. Kunigas deda 
monstrancija ant altoriaus, in- 
redyto visokiais vainikais. Gra
žus giedojimai su smilkalo kva
pu kyla in dangų... Giesmes 
urnai nutyla... visi puola ant 
keliu... Kunigas ant sukniu/pu- 
siu žmonių isz'kelia Szv. Sak- 
ramenta, tai Vieszpats Jėzus 
laimina juos.

ke nuo motinos ir maustė sau 
kada bematysias dar ta gražia 
procesija ?

Nuo tos laimingos valandos 
visados stovėjo jo galvoje alto
rius su kvepianeziu smilkalu 
gėlėmis iszlkaiszytais, blizgan
tis nuo szviesos... gražus vaini
kuoti vaikucziai... kunigo lai
minimas ir gražios giesmes žo
džiai, kurie instabiai ji sujudi
no:

— Dieve mano! myliu Tave, 
O myliu szirdingai ir 1.1.
Būdamas vienas sau dažnai 

atkartodavo tuos žodžius. Bu
vo tai jo malda. Kitokios ne
mokėjo... Nors nieko nebuvo 
girdėjas apie Dieva ir nors ne
suprasdamas ja vartojo, vie
nok ji tekėjo isz szirdies ir ki
lo ligi Aukszcziausiojo Sosto.

Vieszpats Dievas iszgirdo 
jo malda ir sumanė nuskinti ta 
lelija pirmiaus negu suvys. In 
keletą dienu po Dievo Kūno 
szventes Povylukas apsirgo ir 
nors tėvai labai rūpestingai ji 
prižiūrėjo, kas diena ėjo men
kyn.

Povylukas buvo vienturtis,

levai szirdingai ji mylėjo. Mo
tina isz neramumo ir ilgu budė
jimu susibaige ir sunkiai susir-

žiuredamas in baisiai iszblysz- 
kusi kūdikio veidą. Ar jau ne
bėra jokios vilties iszgelbcti?

Rado Hitlerio Baivona

go. Gydytojas patarė pasi
kviesti vienuole (zokoninke), 
pasiszventusia tam tyczia prie
žiūrai ligoniu. Nors tėvas 'ne
apkentė dvasiszlkos suknios, 
vienok nelaimėjo sutiko par
kviest!.

Atėjo vienuole, sesuo Ameli
ja, kuri su dideliu gerumu ir in- 
stabiu apsukrumu prižiūrėda
ma savo ligonius, patiko jiems 
ir patraukė prie Dievo.

Neapkentimas zokoninkes 
nyko isz ju szirdies vis 'labiau 
o meile augo didyn, ant galo 
pradėjo rodyti ir džiaugsma, 
kad turi, tokia gerai rūpestinga 
ir pilna pasiszventimo ypata 
savo namuose.

Ta. 'džiaugsma sumaiszo nau
ja nelaime, kuri ant ju užpuolė. 
Juoudieji raupa i aplanke j u 
namus ir susilpnusi Povylo 
motina jomis užsikrėtė.

Sesuo Amelija su visad i- 
džiausiu pasiszventimu tarna
vo abiem ligoniam, rūpinosi 
jais... Bet liūdna jai buvo ma
tant, kad tos jaunos moterisz- 
kes szirdis'uždaryta vienatinei 
paguodai tikėjimui. Kai]) ja 
paraginus prie kantrybes ligo
je? Kai]) sugražinus prie Die
vo? Ne kitaip, mane sau, pa
vyks tai padaryti kai]) tik per 
pasiszventima ir meile. Diena 
ir nakti taisė jai pagalve, gla
monėjo ja nežiūrėdama užkre-

— Ne, jau nebera, — atsake 
sesuo Amelija. Bet Dievas yra 
gyvybes ir mirties Vi'eszpats. 
Jisai gali tau vaikeli palikti.

— Nusižemink priesz savo 
Sutverto ja ir praszyk jo raalo- 

Įnes.
— Kaiip-gi asz praszysiu, kad 

netikiu.
— Paklausyk manes, pra- 

szan, — sako sesuo Amelija. 
Keliomis valandomis priesz 
mirsiant, tamstos žmona, siek- 

Įdama bueziuot mano ranka kal
bėjo:

— A ežiu tau, mano geradare. 
Tu mane iszmokinjai mylėti 
Dievą ir padarei, kad laimingai 
mirsztu.

Pasakyk mano nelaimingam 
vyrui, kad Krikszczioniszkai 
iszaukleti savo sunu ir kad pat
sai pasiszveiistu Iikejimo daly
kuose.

Teisi ir gera jo dvasia, paži
nus tikėjimą, pamėgs ji. O! 
kai]) baisi mirtis, nepažinstan- 
tiems Dievo!...

Tarytum, stabo isztiktas sto
vėjo nelaimingas tėvas, giliai 
sujudintas. Tarytum, pirma 
karta pamate Dievo Esybe dva
sios akimis; jo szirdis kilo 
auksztyn ir veržėsi prie ikarsz- 
tos pilnos meiles maldos.

In ta tarpa vaikutis garsiai 
prakalbėjo savo paprasta mal-

—Jis taipgi nori eiti in dan
gų! tiktai man pasilieka praga
ras, ar netiesa? prakalbėjo 
graudingu balsu tėvas, bet vis 
dar su netikėjimo ženklu.

— Tai])! — atsake sesuo Ame
lija. Reikia būtinai iszsirinkti, 
arba Dievo gailestingumą, do
vanojanti nusidėjimus, arba Jo 
teisybes nusprendimą...

Negalima isz 'karto tikėti in 
tiesas,kuriu nežinai; bet Viesz
pats Dievas to nei nereikalau
ja: praszyk Jo tikėjimo malo
nes o gausi.

— Alk! tegul tiktai V. Dievas 
duoda sveikata, mano sūnui o 
tikėsiu in Ji isz visos szirdies!...

Kad ingijus ta malone, reikia 
jos praszyti. Jeigu tamsta nori, 
draugi“ pasi melskime.

Ir atsiklaupus sesuo Amelija 
sukalbėjo garsiai iszleto Szv. 
Bernardo maldele “Atsimink, 
o gailesti'ngiausioji Pana. Ma
rija.”

Netikintysis, pergalėtas Die
vo malones, atsiklaupęs szale 
sesers Amelijos ir apsiliejas 
aszaromis, kiekviena žodi kar
tojo paskui ja.

— Pasimeldęs, — saiko sesuo 
Amelija, pabaigus maldele, — 
dabar prižadėk Dievui Kriksz- 
czioniszikai iszaukleti sunu. 
Jeigu turėtu pasilikti bedieviu 
goraus jam dabar numirti.

— Prižadu, — suszuko tėvas 
— ir jeigu manes iszklausys, 
tikrai iszpildysiu žodi.

Dievo Motina 'pakakino vie
nuoles (zokoninkes) troszkima. 
Vaikutis pasveiko ir liko Die
vota i minga i iszauk'letas.

Palaimintas kuri Dievas lai
mina.

— Praėjo dvideszimt perike- 
ri metai. Birželio menesio saule 
po senovei szviete ant pilies 
Dižon. Atėjo ir Dievo Kūno 
szvente.

Gražus namas prie Szv. Kry
žiaus gatves dalbar linksmino 
jau visus savo pasipuoszimu.

'Puikus altorius, parėdytas to 
namo (prieangyje, savo turtais 
ir grožybe visus kitus pranoko. 
Dabar nebuvo matyti vaikelio 
prie pusiau atidaryto lango, 
tiktai baltgalvis senelis su di
deliu atsidūsėjimu triūse apie 
altorius. Prisiartinant procesi
jai, kunigas jausmingai dirste
lėjo in senelis, klūpojanti prie 
lango. Kunigas tas buvo Povy- 
las; senelis tai buvo jo tėvas.

'Suskambėjo varpeliai, kub
ilėliai, tikintieji parpuolė ant 
keliu....

Truputi susivaidykite vyrai,
Jau tai negerai, 

Jus, turbut, taisos bobelkas 
labai mylite, 

Jeigu nuolatos apie jas vis 
raszote.

I’o teisybei, bobos 'daugiausia 
fuiriu padaro,

Ko ne pats vėluos tiek ne
padaro,

Ba vargingi tieji vyrai per 
diena 'dirba,

Tai no yra bomeriaut kada. 
Žinoma, kad daugelis pasielgia 

negerai, •O 7
Todėl neapsileidžia ir vyrai.

Sztai Alasacziužes steite, 
Vienam dideliam fabrike, 

Daugelis Lietuviu darbu turi, 
Bet kas isz to kad bosas Lietu

vius nužiūri ?
Ne viena aid. vagystes nutvėrė, 

Ir nuo 'darbo pavaro, 
Vagia kur Ika. iii nagus nutverti 

gali,
Nikeli, misingi ir vari.

Isz drataunos 'daug sztopo 
isznesziojo,

Kol gala laipto daejo, 
Vienas net 'kelis szimtus svaru 

nuglemžę 
Bet nebaga nutvėrė.

Paskirtos bausmes užmokėt 
'negalėjo,

Ir da kelis menesius uždarytas 
sėdėjo,

Kai]) gyvuli 'pasodino, 
Su malasu maitino.

AGrszininkas fabriko pas kuni
gą nuėjo,

Ir kunigėliui grąžei kalbėjo, 
Kad geri darliinin.kai Lietuvei, 

Tiktai nelaime kad dideli 
vagys.

Faredka dabar toki padare, 
Visus vagius nuo darbo pavaro, 
Dalbar po ikarczemas valkiojasi, 

Prie doru žmonių kabinasi.
Ba kaip dabar pinigu neturi, 

Tai kožnam iu akis žiuri, 
Kad kas stikleli guzutes 

užfundytu,

Ar koki nikeli ant duonos 
duotu.

, Tegul, tegul, Lietuvei to da su- 
I sigraibys,
Kad ne tik isz fabriku bet ir

Į isz Amerikos iszvarys,
Į O jeigu Bolszevizmo nepaliaus, 
/Tai didžiausio vargo susilauks.

* * *
J Kur tai]) atsitiko, niekam ne

sakysiu,
Tiktai tiek del visu pagarsysiu, 

Narei vienos 'draugystes 
nutarė,

Ir tai]) padare:
Kad 'kryžių ant stalo pastatyt, 

I Ir visus narius ant jo
I prisiegdyt,

\Tisi geri Kri'kszczionys ant 
to sutiko,

Tiktai du mandralei pasiliko, 
i Mat prie Bolszeviku prigulėjo, 
į Tai ant kryžiaus prisiegti 

nenorėjo.
'Kai]) tik prezidentas kryželi 

atnesze,
Tai tada kaip velnei per duris 

iszsinesze,
O gal juose iszt ikruju velnei 

sėdėjo,
Kad ant kryželio žiūrėti 

negalėjo.
Nekurie naršei saike, kad net 

plaukai ju pasistojo, 
Kaip kryžius ant stalo stojo,
Vyrucziai balsei tieji Bolsze- 

vi'kai iszrode, 
Kaip kryžius pasirodė,

Tai mat, kryžiaus szvento 
nusigando,

O kas bus kada, paskutinėje 
valandoje ?

Duszia isz kūno iszleks, 
Ir szi svietą apleis!

Vasara Jau Czia Ir

Nemažai nusistebėjo dreive- 
ris taksi-kebo, New Yorke, 
kada atidaręs dureles auto- 
mobiliaus rado viduryje Hit
lerio baivona. Dreiveris pa- 
szauke palicijauta ir liepe ji 
aresztavoti ir paėmė Hitle
rį in kalėjimą.

czama liga o draugei rūpinosi 
nuolatos pasakoti apie neisz- 
erniama Dievo gailestingumą... 
apie motiniszka Marijos pagel- 
ba.

Ligone linksmai klausė; ne
žinoma szviesybe ir dangisziko- 
ji paguoda apėmė jos szirdi.

Nepaliko be naudos Viesz- 
pats Dievas tos sesers Amelijos 
pasiszventimo. Drauge su Ita
lu imi n imu Szv. Salk ranren t o 
gausios malones nukrito aut 
kūdikio ir jo motinos. Toji pa
klydusi avele, paskutinėjo va
landoje sugryžo prie Dievo ir 
pastiprinta Szv. 'Sakramentais 

■ramiai užmigo Vieszpatyje.
Užspaudus motinai akis se

suo Amelija dar rūpestingiau 
Į pradėjo triūsti apie Povyluka 
bet liga pergalėti buvo sunku. 
Tankus apmirimai, nepersto
jantis karšatis rode, jog neilgbi 
tęsęs. Nelaimingas tėvas nieži- 

' nojo ka daryti.
— Sesuo Amelija! — sako
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Povylas isz szirdies gilumos 
sujudintas pakele auksztyn 
Szv. Sakramentu o geriausis 
Jėzus laimino jo tęva, kuris 
veike graudžiomis aszaromis... 
tuo tarpu mergaieziu būrelis 
po Marijos vėliava giedojo.

Dieve mano, myliu Tave,
O myliu szirdingai!

Duok danguj regeli Tave 
Per amžius laimingai!...

Adresus Gyvenimo

Cirkusas

* * 
arba pradžia :

t SKAITYMO :
i ...ir... ;
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i ---- ♦
*64 pus., Did. 5x7col. i 
I Tiktai, 10c. ;* _____ *

“SAULE ”
į MAHANOY CITY, PA. *

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja ir. 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž į 
mirszta paduoti ir savo senai 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena' 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Ka raszo jp. Jonas Laukomis, 
isz Ernest, Pa. — Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti ant viso 
meto už laikraszti “Saule,” 
kuria mes labai mylime skai
tyti. Linkiu jums viso labo, 
pasekmes ir geros sveikatos.

Del Ko Asilas Turi
Ilgas Ausis '

Kada Dievas sutvėrė svietą 
ir sukuopi no prie saves visus 
žvėris ir gyvulius, kožnam da
vė va rd a.

Paliepė jiems kad ateitu ant 
rytojaus, kad galėtu persitik- 
ryt, ar visi pamena savo var
dus.

Asilei is tada buvo mažu 
gyvulėliu, neturėjo tada ilgu 
ausų ir tada vadinosi labai pui- 
kei.

Kada Dievas paliepė, taip 
ant rytojaus susikuoipino visi 
in paskirta, vieta: arklys, levas, 
vilkas, mesz'ka ir kiti. Visi ži
nojo kaip vadinasi, tiktai asi- 
lelis užmirszo kaip ji Dievas 
užvardino. Užpyko Dievas ant 
užmirszelio, ir paszauke:— Vai 
tu asile! Te tau ilgas ausis, kad 
tai]) greitai užmirszai savo var
dą.

Ir nuo tos dienos asilu yra 
ir tokiu pasiliko—ir už tai turi 
ilgas ausis.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Taip, vasara jau czia ir cir
kusas. Szitoji porele cziuoži- 
neja ant auksztu cziuožyniu, 
su cirkusu, kuris ana diena 
pribuvo in New Yorka pra- 
linksmint tenaitinius gyven
tojus.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
»— Petnyezioje pripuola Szv. 

Stanislovo, kankytinio. Suka
toje pripuola Szv. Mykolo Ark- 
anio'lo.

— Pottsvilles sūdąs davė, 
pave'linima ant permainymo sa-l 
vo pravardes del Petro ir Onos 
Aleksandravicziu ant “Alex.” ■

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme Vincas Valinczius, 27 
metu, su Petronėle Dugnaus- 
kiute, 21 metu, abudu isz Ma- 
hanojaus.

— Kareivis Pfc. Edvardas 
J. P. Boczkauskas, kuris lankė
si kėlės dienas pas tėvelius p. 
Viktorius L. Boczkauskas, nuo 
336 W. Mahanoy Avė., sugry- 
žo rprie savo dinsto. Kareivis 
Edvardas užbaigė mokslą Ar
mament School, Lowry Eropla- 
nu Mokykloj, Denver Colorado- 
je, bet dabar randasi Salina, 
Kansas, ir sziadien tarnauje 
eroplanu korpuse. Jo užduotis 
yra) apginkluoti eroplanus ir 
prižiūrėti ikad eroplanai 'butu 
tinkami del lekiojimo.

Jo įbrolis Leonas, kuris da- 
Ži urine jo mlaszinas spaustuvė
je ’“Saules” likos taipgi pa
smauktas prie tarnystes, todėl, 
Edvardas pribuvo namo ant 
trumpo atsisveikinimo su bro
liu priesz iszkeliavima.

[Abudu jauni vyrukai dirbo 
spaustuvėje ir bus sunku 'be ju 
apsieiti, nes kitu negalima taip 
greitai aplaikyti.

Linkime akiems gero giliu
ko ir pasisekimo tarnystėje 
del “Dėdės Šamo” ir laimingo 
sugrįžimo namo po isztarnavi- 
mui.

— Apie 10:25 valanda Ket
verge ryta, vela likos duotas 
signolas ant iszbandymo “air
raid”, kariszko prasergejimo 
p r i s i a r t in a nez i o p a v o j au s.

— Utarniniko vakara Lie
tuviu S'kulkino Draugiszkas 
Moterių Kliukas laike savo me
tini bankieta Necho Allen ko
telyje Pottsville j, kuriame da
lyvavo apie du szimtai moterių 
isz viso pavieto kaipo ir isz 
Wilkes-Barre, Pa. Buvo taipgi 
palinksminimo programas ku
ris puikiai likos nuveiktas. 
Svetelei likos pavieszinti ska
nia vakariene ir su visokiais 
žaidimais po tatai susirink i a isz- 
važiavo namo.

SHENANDOAH, PA.
— Vladas Romanek, 39 me

tu amžiaus, nuo 339 So. Jardin 
uly., atėmė sau gyvastį per pa
sikorimą miesto kalėjimo, ka
da ji uždare už girtuoklyste. 
Panaudojo jisai savo marszki- 
nius ant pasikorimo. Velionis 
paliko du brolius ir dvi seseres. 
Prigulėjo prie Lenkiszkos pa
rapijos Szv. Kazimiero.

t Antanas Riszlkeviczius, 
105 N. Union uly., mirė Sere- 
doje pas Mare Vaiksznoriene, 
pas kuria radosi ant burdo. Ve
lionis paliko dvi dukteres ir dvi 
seseres. Graibomus Šneideris 
laidos.

— Keturi szimtai angleka- 
sitt dirbanti Packer nr. 5 ir E. 
Bear Ridge, likos praszalinti 
isz darbo per kompanija kuri 
tvirtina kad turi pataisyti ka
syklas ir nekurias dalis page
rinti.

Maizeville, Pa. f Antanina 
Biliuviene, po pirmam vyrui 
Venckūniene, mirė nuo szirdies 
ligos bažnyczioj Szv. Ludviko

APLEISTA SENA MOTINĖLĖ
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ANT KAPO MANO MOTINĖLĖS
Motinos Diena Ap- 

vaikszcziojama Po
lingos laike ligų, nelaimiu, sa
botažo ir prieszo veiksmu. Pa
prastas skaiezius ligoniu ligo-

Sena motinėlė, iszauginus savo vaikus, ant senatvės pa
siliko viena ir apleista. Užmirszo apie ja jos vaikai kurie isz- 
leke in svietą kaip pauksztelei isz lizdo. Sziadien, Motinėlė, 
sėdėdama pati viena, apmansto apie savo gyvenimą ir kokia 
bus jos pabaiga gyvenimo. Nesitikėjo sena moeziute kad 
ant senatvės bus apleista nuo visu. Taja diena, kada svietas 
gerbia Motinos Diena, sena motinėlė atsimena savo praėjusi 
gyvenimą, kaip tai ji liūliavo ir bueziavo savo vaikelius bet 
ja sziadien niekas nesuramina ir laukia savo paskutines 
dienos gyvenimo. Dievas jai atlygins už visus jos pasiszven- 
timus kada bus paszaukta ant amžino atsilsio ir atlyginta 
už jos darbus ir karezias aszaras kurias iszliejo del savo 
vaiku.

kadai buvo atsilankius ant pa
maldų Nedėlios vakara. Velio
ne gimus Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika apie 45 metus adgal.
Paliko pen'kes dukteres ir vie
na sunu, dvi seseres: Ona, Lie
tuvoje o kita Boston, Mass. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta su bažnytinėms apeigo
mis.

kia gražia pasakaite arba pa- 
bueziuoti sužeista vieta, kad ji 
tuojau iszgytu, lengvinti jo ne
laimėms, rupeseziams, visokiais

Mount Carmel, Pa. f Lavonas 
prigerusio kareivio Alberto A- 
kėlaiczio, 22 metu amžiaus, li
kos surastas, kuris (prigėrė 
Harwood Mills, kada luotelis 
kuriame jis plaukinėje apsiver
ta artimoje Lee Hill, Va., kur ji
sai tarnavo kariuomenėje. Ve
lionis paliko paezia, levus, tris 
brolius ir viena sesere.

Mintys Motinos Dienai 
Paminėti

Meile del Motinos, kuria kiek
vienas žmogus savo szirdyje 

neszioja, yra szvariauses 
dalykas jame

Motinos Diena, žinoma, yra 
kas diena.

Inkvepimas motinos meiles 
lydi jos vaikus ne tik diena, ar
ba meta.

Ji prasideda su gyvenimu ir 
pergyvena ji.

Motinos Diena tikrenybėje 
yra diena vaikams, vyrams ir 
moterims atsiminti.

Jie atlygina už pamirszima.
Jie atlygina, nors maža dali, 

skolos už meile ir pasiszventi- 
ma, kuri no vienas žmogus nie- 
kuomet pilnai neatlygino savo 
motinai.

Yra Motinos Diena, jeigu jos 
vaikai atsimena...

* * *
Motinos Dienos sentimentas?

galimais budais.
Taipgi yra instinktas vyru 

ir moterų būti dėkingais už tas 
motinystes szventas pareigas, 
gerbti motina pakol ji gyva, su
teikti giliausia pagarba jos at- 
mineziai, jai numirus.

Mes atliekame sziuos dalykus 
isztikimai — 'žinoma dauguma 
isz mus.

Motinos Diena yra vienas ge
riausiu inrodymu musu ingirn- 
to gerumo.

Gerbimas Motinu, per ju vai
kus, yra viena, musu giliausiu 
vertybių.

Gerbdami motinas, mes ger
biame save.

Motinos Diena yra daugiau 
nei kaii) okazija, 'kad sudėti pa
garba motinai.

Szi yra diena taipgi kurioje 
reikia pagerbti sūnūs ir dukte
ris motinu, tokius vaikus, ku
rie, nors būdami tukstanezius 
myliu nuo savo namu ir myli
mos motinėlės, vienok atsime
na.

Laimingas yra tas žmogus, 
kuris dar gali sugryžti prie.sa
vo motinos ir jos glėbin. Lai
mingas yra tas, kuris dar turi 
progos iszreikszti jai savo mei
le ir dėkingumą už visa jos gy
venimo pasiszventima jo gero
vei. Laimingas yra tas, kuris 
gali gėrėtis 'džiaugsmu jos akiu, 
szypsena jos, kaip angelo, vei
do, jausti glamonėjimu jos ran
ku...

Neatsižvelgiant in tai, ar ta
sai sugryžtantis vaikas yra jo 
motino^pasididžiavimas, ar tai 
sugryžimas paklydusio sunaus, 
motinos szirdis vienodai ju lau
kia, vienodai juos priima.

Dvasia Motinos Dienos nėra
niekuomet negali sumažėti nes 
jis yra pagristas ant naudingu
mo ir pagialbos motinu savo 
vaikams. Mes visi sutinkame, 
kad toks motinu pasiszventi- 
mas yra begalinis, ju suteiktos 
pagialbos mums nesuskaito
mos.

Neatsižvelgiant ar ju sūnūs 
ir dukterys yra maži ir papras
ti žmonelei, ar žymios asmeny
bes, kada jie suklumpa, par
puola, motina visuomet pirmo
ji ateina, jiems pagelbėti.

Yra instinktas kiekvienos
motinos, kad kuomet kūdikys
tėje vaikas lengvai susižeidžia, 
arba vėlesniam gyvenime susi
laukia tragedijos, pasakyti ko-

toji, kad ikartenyfoes butu pri
menamos, arba kiti gyvenimo 
nemalonumai atnaujinti.

Motinos Diena yra 'diena tu 
puikiu atsiminimu yra paliki
mas tokiu dienu, kurios dau
giau neiszausz.

Laikykime ta diena tokia nes 
kiekviena motina trokszta, kad 
ji butu tokia.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kad pavirseziau puikia gele
Kuri žydi prie takelio,
Asz žydecziau ant kalnelio
Kur guli Motinėlė. .':

Jos kapeli žiedais dengeziau, 
Rasele drakineziau, 
Aplink kapa, isz žiedeliu, 
Vainikėli pineziau.

Rytais saule kada teka,
Praszycziau paukszteliu, ,
Kad mamytei paeziulbetu
Puikiausiu dainelių,

Kad saulele jos kapeli 
Visados szildytu,
Puikias gėlės ant kapeliu
Grąžei iszaugytu.

Katrų gyvos motinėlės,
Toms pirks dovaneliu,
Asz, naszlaite, ant jos kapo 
Pakalbėsiu maldelių.

Kad jai Dievas duot ramybe, 
In dangų priimtu,
Mane, vargsze naszlaitele, 
Pas save priimtu.

—Barbora Gurskiene, Chicago, Ill.

Visa Svietą ninese pasidaugino 8-ta nuo- 
szimti nuo 194Tm., ir skaiezius

Italai Pasidu oda Del Angliku

Nekurie žmones pradeda ru- 
goti, kad jau už daug szveneziu 
turime ir atmitaeziu visokiu at
sitikimu.

Jeigu visos tos dienos butu 
sulaikytos ir užmirsztos, kokiai 
diena pasiliktu atmintyje 'žmo
nių? Be abejones, “Motinos 
Diena,” nes toji diena yra žmo
nių atmintyje daugiaaše. Ne
žiūrint, ar mes esame Protesto- 
nai, Katalikai ar Žydai,— mes 
guoduojame savo motinas!

Pirmiause likos inkurta toji 
diena per Amerikos Kongresą 
30 metu adgal, Gegužio - May 
30-ta diena 1913 mete. Bet 
szimtai metu adgal, ketvirta 
sanvaite Gavėnios laike, buvo 
žinoma daugeliose vietose Ang- 
glijoj kaipo “Motinos Dienos.” 
Taja tai diena vaikai atlanky
davo savo tėvelius ir eidavo in 
bažnyczia su jais, padekavoti 
Dievui, kad juos užlaikė svei
kus ir gyvus.

Vaikai tame laike atveždavo 
del motinu visokiu pyragaieziu 
ii’ saldumynu.

Szitie Italiszki kareiviai, matydami kad tolimesnis pa- 
siprieszinimas Anglikams yra bevaisingas, iszkelia rankas 
in virszu ir pasiduoda gervalei. Szitas paveikslas likos pri- 
siunstas in Amerika su pagialba reidio aparato.

Pasilsys Po Sunkiam Darbui

Amerikoniszki lekioto j ai, kur ten ant Tunisijos rube- 
žiaus, truputi pasilsi po sunkiam darbui ir valgo pietus ap
kasuose. Nemalonus tai padėjimas musu kareiviu.

SKAITYKITE “SAULE”

Ka raszo p. Wm. Salus isz 
Hartshorne, Oklahoma: Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant viso 
meto, su padekavone už taip 
smagu laikraszti, kuri mylime 
labai skaityti. Linkiu visiems 
gero pasekmes.

Neužmirszkite Guodotini Skai 
rytojai, atsilygint su prenumerata u> 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui 
miražo ir prasze idant nesuiaikyt 
laikraszczio. PASKUBINKITE f f 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

Studentes Slauges 
(Nurses)

Amerikai reikalinga 65,000 
s'tudencziu slaugiu-nurses 1943 
m., reikalavimams.

“Jus galite pasididžiuoti 
slaugėms, kurias asz palikau 
Corregidor; ju darbas yra mil- 
žiniszkas ir jos -atlieka ji ko- 
puikiausiai.”

Leitenante Floramund Anna 
Feilmuth, isz Armijos Slaugiu 
Korpuso taip prasze draugui 
kada ji vyko in Australija isz 
Filipinų su grupe sužeistu ka
reiviu.

Pasaka apie narsius ir huma
nitarinius darbus slaugiu Cor
regidor ir kitose kovu zonose, 
dabar pasiliko istorijoj.. Bet, 
slauges kovu laukuose visam 
pasaulyje kasdien prideda nau
jus skyrius asmeninio didvy- 
riszkuimo prie szios istorijos, 
skyriai kurie visais laikais pa
siliks mintyse laisve-mylincziu 
žmonių.

Amerikai sziadien reikalinga 
daugiau tokiu moterų, kaip 
Leit. Feilmuth ir jos draugiu, 
kurias ji paliko Corregidor. 

'Jeigu nebus galima pritraukti 
65,000 iStudencziu slaugiu prie 
kursu 1943 metais sveikatos 
mokytojai saiko, Su vien. Vals
tijose invy'ks aiszki sveikatos 
krize.

Dabar Kariuomenes ir Lai
vyno slaugiu Korpusai turi 33,- 
000 nariu. Bet tai negana. Ka
riuomene inraszo 3,000 nauju 
slaugiu per menesi. Ir kada 
nauji kovu fruntai pradėti, 
daugiau slaugiu reikalinga.

Iszdirbyscziu miestai, karo 
reikmenų fabrikai, ir vieszos 
sveikatos aptarnavimai irgi 
reikalauja tukstanezius nauju 
slaugiu. Slauges bustinai reika-

vis auga,
: Studentes , slaugeą ..szaukm-t 

moš padėti šzioj •.siatiesSKrtz^j. į.
. ... t į-’ •’".r.

Kaip galima tapti studente- 
slauge? :'!>'■<; ? ■ y ■

Paduodame butiniausius rei
kalavimus,—

1— Amžius 17 arba 18 iki 35
(priklauso nuo valstijos reika
lavimu). ‘

2— U žbaigusios a uksztesn e 
mokykla arba geriau (su tin
kamais klases ir -mokslo kredi
tais).

3— Gera sveikata.
4— Gauti vardus slaugiu mo

kyklų jusu valstijoj, reikia pa- 
raszyti in: Student Nurses, 
Box 88, New York, N. Y, Gali
ma gauti informacijų isz atsa
komo gydytojo arba ligonbute- 
se justi apylinkėj.

Kaip Leit. Floramund, ku
rios tėvai atvyko in Amerika 
isz Vokietijos, slaugiu profesi
ja, pritraukė moterų svetimos 
kilmes.

Leit. Olga Constantine Ben- 
deroff, kuri atsižymėjo Pie
tines Paeifiko karo veikime, 
veždama p irma buri slaugiu in 
karo kovas yra vietine Rusijos.

Leit. Marie Guadalupe Gen
tile, kurios tėvas buvo Meksi
kos generolas, dabar yra Camp 
Rucker, Alabamos valstijoj, 
studente slauge. Leit. Gentile 
laukia paskyrimo už juru tar
nyboj.

Ar jaunos moterys nepilietės 
Suvien. Valstijų gali imti stu- 
deneziu slaugiu kursus arba 
mokslą ?

Pagal Immigracijos ins'taty- 
ma isz 1924 m., skaiezius atei
viu slaugiu, jau iszlavintos 
Amerikos mokyklose, ir sųgry- 
žo in savo szalis. Ir slaugiu 
mokyklos visoje szalyje inyede 
panaszius patvarkymus. J

Užbaigus bi kuria isz szalies 
1,300 slaugiu mokyklų, studen
te slauge gali iszlaikyti valsti
jos kvotimus, ir tapti užregis
truota slauge.

Klases naujoms studentėms 
prasideda Birželio (June) me
nesi ir Rudeni. Del karo, trijų 
metu kursai dabar sutrumpinti 
in nuo 24 lyg 32 menesiu.

Tapti slauge studente turi 
užmokėti iszlaidas, kambaris 
ir valgis apmokama.

'Stipendijos kurios padengia 
dali arba visas iszlaidas lavini
mo siūlomos Federaliu ir priva- 
cziu fondu del tinkamu studen- 
cziu, kurios neturi isz ko užmo
kėti. Galima gauti aplikacija, 
isz mokyklos in kuria kandida
te ketina instoti, tokioms Sti
pendijoms anba iszlygoms.

Valdininkai sako, kad szim
tai merginu kasdien klausia a- 
pie studentu slaugiu veikimą. 
Szios jaunos moterys neužmir- 
szo garbingus darbus slaugiu 
Corregidor, Bataan, Wake ir 
Guam! Jos nori dalyvauti, 
kovoje!
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